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 ജിജി (സിസി ബിബി സിസി എസ്എസ് എസ്എസ് ) ൈ വ ്ൈ വ ്  രജിേ ഷരജിേ ഷൻൻ അ ാംഅ ാം െസെമ റിേലെസെമ റിേല  ീംീം െച ിനായിെച ിനായി
അേപഅേപ  ണിണി

കാലി  ് സർ കലാശാലയിെല അഫിലിേയ ഡ ് േകാേള കളിൽ 2017 തൽ 2020 വെര
വർഷ ളിൽ ബി ദപഠന ിന ്േചർ (ബി.എ/ബി.േകാം /ബിഎ ി മാ മാ ി  ് /ബി.ബി.എ (CUCBCSS/CBCSS)  നാലാം 
െസമ ർ വെര  പരീ കൾ എ തിയതി  േശഷം ടർപഠനം നട ാൻ കഴിയാ  വിദ ാർ ികൾ  കാലി ്
സർ കലാശാല ൈ വ  ്  രജിേ ഷൻ വഴി  അ ാം െസെമ റിൽ (UG-CBCSS-PRIVATE REGISTRATION 2020 )
േചർ  പഠനം ടരാ താണ.് അ രം വിദ ാർ ികൾ താെഴ പറ  േരഖകൾ സഹിതം30.08.2022  ൻപ ് ൾ ഓഫ്
ഡി ൻസ ്എഡ േ ഷൻ ബിൽഡി ിെല ൈ വ  ് െരജിേ ഷൻ വിഭാഗ ിൽ  േനരി  ്വ  േവശനം േനേട താണ.്

1.ആ മാസ ി ിൽ എ  പാേ ാർ  ് ൈസസ ് േഫാേ ാ.
2.ഒറിജിനൽ ാൻ ർ  സർ ിഫി ്
3.ഒറിജിനൽ സ ്   സർ ിഫി  ്&മാർ  ്ലി ്
4.നാലാം െസമ ർ പരീ െട ഹാൾ ടി ിെ  പകർ ്
 
ീംീം  െച ്െച ്  േന വേന വർർ അ ാംഅ ാം െസമെസമ ർർ പരീപരീ   സിസി ബിബി സിസി എസ്എസ് എസ്എസ്  2020 ൈ വ ്ൈ വ ്  രജിേ ഷരജിേ ഷൻൻ സിലബസ്സിലബസ്
കാരംകാരം ആണ്ആണ് എ േത ത്എ േത ത്. 2020 സിലബസിസിലബസിൽൽ 1,2,3 & 4 െസെമ റിെസെമ റിൽൽ ഉ ംഉ ം പഴയപഴയ സിലബസിസിലബസിൽൽ ഇ ാതി മായഇ ാതി മായ

േപ കേപ കൾൾ (െഡഫിഷെഡഫിഷ ൻൻസിസി േപ കേപ കൾൾ) വിദ ാവിദ ാർർഥികഥികൾൾ സ ംസ ം ഉ രവാദിത ിഉ രവാദിത ിൽൽ ണിേവ ി ിണിേവ ി ി അ ശാസിഅ ശാസി
നിയമനിയമ ൾൾ  വിേധയമായിവിേധയമായി എ തിഎ തി പാസാേവ താണ്പാസാേവ താണ്.
 

ഫീസ്ഫീസ് വിവരവിവര ൾൾ

1)െ ഷ ൽ ഫീ :Rs.1385/-
2)േപാ ൽ ചാർജ:്: Rs.60/-
 
Along with the hard copy of the application candidates have to submit the following documents:
1.Original Chalan Receipt for the required fee.
2.Original Transfer Certificate from the College (Regular/Affiliated) last attended.
3.Original and copies of qualifying certificate and Mark list. (Plus Two).
4.Copy of SSLC/Equivalent for proof of age and Date of Birth (Self attested).
5.Self addressed envelope of size 30 cm x 25 cm .
6.Copy of the Hall ticket of the Examination last attended.(III Semester).
 
 
 

Ebrayi Kaniyankandi
Deputy Registrar


